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Serdecznie witamy Naszych Przedszkolaków i ich Rodziców! 

W specjalnym wydaniu naszej przedszkolnej gazetki, 

podsumowującej pierwszy semestr pracy  przedszkola. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Króla Maciusia Pierwszego 
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DANE NASZEJ PLACÓWKI: 

Dyrektor Przedszkola: mgr Bożena Malczewska  

Wicedyrektor: mgr Marzena Wiśniewska 

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Króla Maciusia Pierwszego 

ul. Górna 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Telefon:      22 755 66 67 

696 233 489 

Odziały przy ulicy Piaskowej 21: 

882 151 286 

 

kontakt: p4@grodzisk.pl 

Strona www: www.przedszkolekmp.pl 

Godziny pracy przedszkola:  Pn-Pt – od 6:00 do 17:30 

Godziny pracy sekretariatu: Pn-Wt- Czw- Pt – 08:00- 16:00 
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Drodzy Państwo oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie naszej 

gazetki, podsumowujące prace przedszkola od września.  

W pierwszym semestrze w naszym przedszkolu miało miejsce wiele 

cyklicznych imprez, wydarzeń, spotkań z ciekawymi ludźmi itp. 

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka inicjatyw, które miały miejsce.                                                                                    

Drugi semestr również zapowiada się niezwykle ciekawie. 
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Z życia przedszkolnego… 
 

 

20 września nasze przedszkolaki świętowały swój dzień - Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w 

rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 

Przedszkolaki we wszystkich grupach rozpoczęły świętowanie od odśpiewania wspólnie 

wybranej piosenki „Życie przedszkolaka”. Następnie dzieci zostały zaproszone do wspólnej 

zabawy i udziału w zabawach tanecznych przy największych przebojach dla dzieci przeplatane 

konkurencjami sportowymi i zabawami integracyjnymi. Radość, śmiech i głośny doping 

uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Na zakończenie wesołej zabawy otrzymały 

medal Super Przedszkolaka i słodkiego lizaka. 

 Idąc za słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, 

życzymy wszystkim dzieciom, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od 

święta. 
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Zwyczajem w naszym przedszkolu są od wielu lata spotkania z rodzinami 

przedszkolaków. Okazją do wspólnej biesiady  był piknik „Pożegnanie lata, powitanie jesieni”. 

21 września  w pięknej , słonecznej aurze mogliśmy się lepiej poznać i zintegrować. Z wielkim 

przejęciem i piosenką na ustach przedszkolaki przywitały gości. Nasi mali kucharze 

przygotowali smaczne i wyszukane dania godne niejednego Masterchefa, duzi kucharze 

natomiast zapraszali do skosztowania grochówki i kiełbaski prosto z ogniska oraz małego co 

nieco w słodkiej wersji.   

Nieustającą popularnością cieszy się loteria fantowa, która czekała na dzieci również w 

tym roku.  

Rozstrzygnęliśmy konkurs na jesienne rodzinne przebranie, podziwiając piękne 

własnoręcznie przygotowane kreacje.  

Zabawy , animacje i wspólne harce przyniosły wiele radości. Dziękujemy wszystkim , którzy 

zaangażowali się w nasz piknik.  
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26 września w naszym przedszkolu odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.                    

W każdej z grup zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne, poświęcone nauce języków 

obcych. Dzieciom zostały przybliżone szczególnie dwa kraje: Francja i Wielka Brytania. 

Przedszkolaki poznały kulturę i ciekawostki z tych krajów, poznały zwroty grzecznościowe w 

różnych językach obcych, uczyły się i słuchały piosenek w języku angielskim i francuskim. 

Przedszkolaki wykonały prace plastyczne (flagi europejskie). Obejrzały prezentacje o krajach 

Unii Europejskiej. Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi 

porozumiewamy się w Europie. Istnieje ponad 200 języków europejskich oraz wiele innych, 

używanych przez obywateli pochodzących z pozostałych kontynentów. To ważne dziedzictwo 

świadczące o naszej tożsamości, dlatego we wrześniu mieszkańcy starego kontynentu 

uczestniczą w tym święcie, biorąc udział w licznych imprezach kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

,, Eeny, meeny, miny, moe, 

Catch a tiger by the toe. 

If he hollers, let him go, 

Eeny, meeny, miny, moe ” 
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Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Co roku 11 

listopada oddajemy cześć Polakom, którzy dzięki patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli 

naszą wolność. Już od najmłodszych lat, rozbudzamy u dzieci zainteresowanie swoją Ojczyzną 

i kształtujemy poczucie dumy z przynależności do naszego kraju. Dlatego też, nasze 

przedszkolaki bardzo uroczyście uczciły ten wyjątkowy dzień. Ich stroje zadziwiały swą 

oryginalnością i biało-czerwoną kolorystyką. Mogliśmy podziwiać odwołania do tradycji 

regionalnej, a także sportowej.  

Na holu głównym przedszkola oraz w oddziałach przy ul. Piaskowej w dniu 10 listopada 

odbył się uroczysty apel z okazji 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który przybliżył 

dzieciom historię tego wydarzenia. Całą przedszkolną społecznością włączyliśmy się  

w Ogólnopolską Akcję „Szkoła do Hymnu”, gdzie uroczyście odśpiewaliśmy Hymn „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Nie zabrakło także wykonanych przez dzieci kokard narodowych oraz innych 

piosenek patriotycznych m.in. „Polska to nasz kraj” i „Polska, Wszyscy w górę ręce”, które 

wybrzmiały w całym przedszkolu.   

Święto Odzyskania Niepodległości zdecydowanie było radosnym dniem w naszym 

przedszkolu i mamy nadzieje, że pozostanie w pamięci naszych "Małych Polaków”. 

Dziękujemy serdecznie rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów w barwach 

biało-czerwonych.  
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Dnia 20 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w wielu krajach, 

dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia  

i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. W naszym przedszkolu 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka odbył się 18 listopada 2022r. To był radosny dzień, ale 

z poważnym przesłaniem. 

Wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w ciekawych zabawach i grach 

dydaktycznych. Powstały oryginalne plakaty. Dzieci miały okazję, dowiedzieć się o tym, że 

mają liczne prawa min.: prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego 

poznawania otaczającego nas świata.  

Mamy nadzieję, że wiedza o prawach dziecka plus poczucie własnej wartości oraz 

świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym 

człowiekiem.  
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W dniu 25 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola świętowały Dzień 

Pluszowego Misia. Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola swoją ulubioną przytulankę, 

z którą uczestniczyły w zajęciach z Pluszowym Misiem odwiedzającym nasze przedszkole. 

Dzieci poznały historię powstania pluszowej zabawki oraz jej ewoluowania. Następnie odbył 

się krótki występ z piosenką „Bańkę łap”, pogadanka o szanowaniu zabawek i misiowe zagadki 

z którymi dzieci wspaniale sobie poradziły. 

Zapewne ten dzień był przyjemny nie tylko dla naszych najmłodszych, ale dla tych dużych 

również!  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

„ Miś ma w oczach szklane kulki, po to misiem jest,  

żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz.  

Miś ma uszy do targania, po to misiem jest,  

żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez, i wytarcia łez.  

Miś ma łapy bardzo miękkie, po to misiem jest,  

żeby trzymać go za rękę, kiedy tylko chcesz.  

Miś ma wszystko, czego trzeba, żeby misiem być, by do łóżka go zabierać, żeby o 

nim śnić, żeby o nim śnić ”. 
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30 listopada w Przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera ponieważ 

świętowane były Andrzejki. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię 

św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała 

magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. 

Andrzejki w Naszym Przedszkolu to już tradycja. Ten dzień był dniem 

radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą 

przyszłość. Nie zabrakło  ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, 

wróżenia za pomocą wirującej butelki, słodkich cukierków z wróżbą na przyszłość 

itp. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Zabawa 

była przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach. 
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Doniesienia z Bieguna Północnego 

Drogie Dzieci ! 

Tegoroczne spotkania z Wami to najmilsze z naszych wspomnień. Już dziś po powrocie 

do Fabryki Zabawek możemy wpisać Was na przyszłoroczną  listę grzecznych dzieci … od 

Was zależy, czy się na niej utrzymacie. Podejrzewamy jednak , że nie będziecie miały z tym 

problemu. Dźwięki piosenki „To Mikołaj, to Mikołaj” śpiewanej przez Was w Centrum Kultury 

dotarły aż na Biegun Północny i rozweseliły naszą fabrykę. Z radością w sercu obserwowaliśmy 

Wasz zachwyt , gdy spotkaliście się z animowaną krówką Klarą Muu.  Elf Agencik zliczył 

wszystkie piątki przybite Mikołajowi i Mikołajowej podczas naszych wspólnych spotkań. 

Pobiliście nasz rekord ilością 985 przybitych piątek. Elf Czytaczek przeanalizował wszystkie 

Wasze listy, wrzucone do przedszkolnych skrzynek, wprowadził do systemu nazwę każdej 

wymarzonej zabawki, dzięki czemu mogliśmy spełnić Wasze życzenia. 

Spotkanie z Wami byłoby elfiastyczną przygodą. Teraz gdy jesteśmy już w domu, w 

naszej Fabryce Zabawek, możemy odpocząć. Niebawem zabieramy się jednak za uzupełnianie 

brakujących egzemplarzy  klocków, misiów i lalek. Mikołaj po zjedzeniu 10 kg ciastek, które 

zostawiły mu dzieci z Waszego przedszkola przeszedł na dietę… ale tylko do grudnia. 

Mikołajowa zamiast gorącej czekolady,  serwuje chwilowo herbatkę z mięty. Nos Rudolfa po 

zjedzeniu ogromnej ilości marchewek, zmienił kolor z czerwonego na pomarańczowy. 

Dbajcie o siebie kochane dzieci, zakładajcie czapki i szaliki, pijcie tran i zażywajcie 

witaminy… Wirusy sprawiły, że brakowało wielu z Was podczas naszych spotkań. 

Życzymy Wam dużo zdrowia , do zobaczenia w grudniu . 
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HO HO HO…. 
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W dniach 20.09-14.10.2022 odbył się  Celem konkursu 

było rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci. Konkurs cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Było ponad 60 oryginalnych prac. Pierwsze trzy miejsca w każdej grupie 

wiekowej zostały nagrodzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

 

 

W dniach 15-23.11.2022 odbył się konkurs . Każda praca 

została nagrodzona za pomysłowość i kreatywność.  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

4 listopada w naszym przedszkolu, zakończył się Międzyprzedszkolny konkurs 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili się do konkursu! Prace były bardzo 

pomysłowe i ciekawe. Liczymy, że w przyszłym roku konkurs spotka się z jeszcze większą 

aprobatą. Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. W grupie 3 i 4 latków 

zwyciężyli: I miejsce: Antek Grzywacz gr. 1a, II miejsce Lucyna Odrobina gr. 1a, III miejsce 

Julka Olszewska gr. 2e. W grupie wiekowej 5 i 6 latków zwyciężyli: I miejsce Basia Figielska 

SP nr 6 gr. 0B, II miejsce Filip Puchalski gr 1c, III miejsce Justyna Przybylska gr. 3d. 

Gratulujemy laureatom jak i wszystkim uczestnikom! 

Congratulations for all of you! 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

16 

 

W grudniu w naszym przedszkolu odbył się 

Otrzymaliśmy 47 prac w wykonaniu przedszkolaków w wieku 3-6 lat z terenu 

grodziskiej gminy. Wszystkie kartki były bardzo oryginalne i staranne, a niektóre z nich 

zaskakiwały pięknym i kreatywnym wyglądem, a także serdecznymi życzeniami. Wszystkie 

prace zostały wyeksponowane na przedszkolnym korytarzu. Dnia 7 grudnia zebrała się komisja 

konkursowa, która oceniła kartki i wyłoniła zwycięzców. Było to bardzo trudne zadanie, gdyż 

wszystkie prace są wyjątkowe. 

Oto lista zwycięzców: 

 

Kategoria wiekowa 3-4latki: 

I miejsce:  

Iga Izak (Zespół Szkół w Izdebnie Kościelnym) 

Tim Maciejewski (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

II miejsce:  

Marcel Mostek (Zespół Szkół w Izdebnie Kościelnym) 

Iga Kluk (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim) 

III miejsce:  

Natalia Mucha (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Grodzisku Mazowieckim) 

Łucja Paczuska (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

Wyróżnienie: 

Zuzanna Nowakowska (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

Damian Kacprzak (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

Kategoria 5-6 latków: 

I miejsce:  

Inetta Jankowska (Przedszkole nr 7 im. Wróbelka Elemelka w Grodzisku Mazowieckim) 
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Filip Paczuski (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

II miejsce:  

Ignacy Mostek (Zespół Szkół w Izdebnie Kościelnym) 

Nikola Tsarytsan (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

III miejsce:  

Antoni Tadzik (Zespół Szkół w Izdebnie Kościelnym) 

Gabriela Baranowska (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

Wyróżnienie: 

Aleksandra Rogoś (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Grodzisku Mazowieckim) 

Alicja Sulej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Grodzisku Mazowieckim) 

Łukasz Jędrzejewski (Szkoła Podstawowa nr 5 w Grodzisku Mazowieckim) 

Oliwia Jędrzejczyk (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

Antoni Godlewski (Przedszkole NR 4 im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku 

Mazowieckim) 

Laureaci i wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostaną uhonorowane pamiątkowymi 

dyplomami oraz nagrodami. Nagrody zostaną dostarczone do placówek z tereny naszej gminy 

do końca tygodnia. 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom! 
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W listopadzie w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy Akcję „Herbatka i czekoladka 

dla Babci i Dziadka”, której celem było docenienie roli seniorów w społeczeństwie, bo to 

właśnie Oni przekazują ważne wartości i wychowują nowe pokolenia. Otrzymane herbatki i 

słodkości zostały spakowane w zestawy wraz z kartkami świątecznymi przygotowanymi w 

ramach Międzyprzedszkolnego Konkursu na kartkę bożonarodzeniową „Od Juniora do 

Seniora”. Świąteczne paczuszki przekazaliśmy Seniorom z Domu Pomocy Społecznej w 

Izdebnie Kościelnym oraz Filii w Grodzisku Mazowieckim 

Seniorzy z całego serca dziękują, a my dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom, 

którzy włączyli się do akcji. Dziękujemy za Państwa wrażliwość, otwarte serca i 

bezinteresowność. 

 

 

 



 

 

19 

 

 

 

Nasze przedszkole w ramach europejskiego projektu eTwinning, który to zrzesza 

społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów 

elektronicznych na całym świecie, wzięło udział w wymianie pocztówkowej kartek 

świątecznych. Projekt eTwinning, tworzą nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z 

uczniami w wieku 3-19 lat, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program 

istnieje od 2005 roku wspierając innowacyjne działania nauczycieli z ponad 40 krajów. W 

tym roku wysłaliśmy kartki świąteczne do szkoły w Rumunii, a także do kilku przedszkoli w 

Polsce.                                                                                                                                                  

Miło jest nam poinformować, że otrzymaliśmy właśnie odpowiedź od naszych 

krajowych i zagranicznych przyjaciół. Dzieci z Polski i Rumunii, przesłały nam pięknie 

wykonane kartki świąteczne z życzeniami. 
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W zeszłym roku nasze przedszkole odwiedzili muzycy Mobilnej Filharmonii , którzy 

zagrali dla dzieci trzy koncerty.  

21.10.2022 r. "Cza cza z Chopinem i samba z Beethovenem"  

15.11. 2022r. "Polski śpiewnik narodowy- śpiewamy piosenki patriotyczne"  

12.12.2022r. "Świąteczne zwyczaje te duże i te małe" .  

Podczas koncertu dzieci poznały wybitnych i wielkich kompozytorów tj. Moniuszko, 

Chopin, Beethoven i Schubert. Na koncercie zostały zaprezentowane wielkie dzieła 

najsłynniejszych kompozytorów. W listopadzie dzieci miały okazję zapoznać się z piosenkami 

patriotycznymi, poznały pieśni legionów oraz dowiedziały się kim był Józef Piłsudski.  

Koncert grudniowy przeniósł nas wszystkich w magiczną atmosferę Świąt Bożego 

Narodzenia. Muzycy zaprezentowali zwyczaje bożonarodzeniowe jakie panują w Polsce oraz 

innych krajach . Zagrali i zaśpiewali kolędy i pastorałki pochodzące z różnych zakątków świata.  

Podczas koncertu dzieci mogły zapoznać się z instrumentami na których były 

wykonywane utwory . Artyści zapraszali do udziału dzieci, dla wszystkich była to wspaniała 

lekcja muzyki z historią.  

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie koncertów.  
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5 Października 2022 odbyła się pierwsza w tym roku próbna ewakuacja w naszym 

przedszkolu. Po sygnale dźwiękowym w postaci 4 długich dzwonków dzieci wraz z 

nauczycielami oraz pracownikami opuścili budynek przedszkola i udali się na miejsce zbiórki 

czyli plac zabaw na terenie placówki. Wychowawcy na podstawie listy obecności sprawdzili 

listę obecności. W ewakuacji tego dnia brało 201 dzieci, 32 pracowników, 7 osób pracowników 

kuchni, 3 pracowników administracji. Ewakuacja przebiegłą sprawnie bez żadnych problemów. 

Czas trwania ewakuacji- 4 minuty. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, 

gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz 

wspólne pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt iż wszyscy pracownicy przedszkola 

doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także szybko i sprawnie stawiają się na miejsce zbiórki.      

Tego dnia również do naszego przedszkola zostali zaproszeni bardzo wyjątkowi goście 

a mianowicie gościliśmy strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie spotkania strażacy 

zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem 

zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać 

wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej  i odpowiedzialnej pracy. 

Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną 

wiedzę. 
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28 listopada w naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty Czekoladowe. Były to 

praktyczne zajęcia pobudzające zmysł smaku, wykorzystujące zdolności manualne. 

Przedszkolaki miały możliwość samodzielnego tworzenia słodkości co sprawia wielką frajdę 

nie tylko dzieciom. Uczestnicy zajęć samodzielnie przygotowują czekoladę, którą później 

przelewają do form. Wspólnie ogrzewaliśmy czekoladę, rozpuściliśmy, by następnie 

zmierzyliśmy się się z temperowaniem czekolady. Następnie dzieci samodzielnie zdobiły 

stworzone choinki co sprawiło im dużo radości. 

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak i z czego powstaje czekolada i jakie 

tajemnice skrywa. Nasze przedszkolaki przeżyły słodką przygodę, podczas której poznały 

praktyczne zastosowanie czekoladowych technik, jak również samodzielnie stworzyły 

słodkości dla siebie. 
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W dniu 27 października w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z robotyki. 

Uczestniczyły w nich dzieci z dwóch grup pięciolatków. Zajęcia edukacyjne z robotyki to 

nowatorska metoda przekazywania wiedzy. To przede wszystkim aktywność, kreatywność, 

logiczne myślenie, działanie i zaangażowanie. Podczas zajęć dzieci miały możliwość oglądania 

działań instruktora, poznały zasady i etapy programowania robotów. Takie zajęcia to także 

możliwość integracji i współpracy w grupie, nauka pracy w parach, ale i umiejętność 

budowania relacji partnerskich, rówieśniczych. Te wyjątkowe działania dostarczyły naszym 

przedszkolakom sporej dawki wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń. Dzieci były 

zachwycone i nie chciały kończyć zabawy! Nie możemy się doczekać ponownej wizyty Pana 

Kamila z Mediateki, na której będziemy budować z klocków Lego WeDo, a na kolejnych 

malować Długopisami 3D. 

Kiedy jedna grupa bawiła się robotami, druga miała zajęcia z przemiłą panią z 

Biblioteki, która przeprowadziła ciekawe, pełne wartości zajęcia. Dzieci dowiedziały się na 

nich, co to jest biblioteka i co się w niej robi. Pani pokazała dzieciom różne rodzaje książek,  

przeczytała opowiadanie „ O tygrysie i żyrafie”, a następnie pobawiła się z dziećmi z 

wykorzystaniem liny, chusty animacyjnej i maskotek. Dzieci z ogromnym  zaciekawieniem 

brały udział we wszystkich aktywnościach i zabawach proponowanych przez panią z biblioteki.  

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie. 
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Od 28 listopada, grupy dzieci 5 i 6 – letnich: IIIA, IIIB, IIIC, IIID, 

IVA,IVB,IVC,IVD, realizują program spierający emocjonalność dzieci w wieku 

przedszkolnym. Na podstawie cyklu 10 bajek, które odpowiadają danej emocji, dziecko 

poznaje, nazywa, rozróżnia, ale także doświadcza jak można radzić sobie z emocjami.  

Celem programu jest zatem wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie 

i innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. 
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Time goes by so fast …  i już nastał Nowy Rok 2023  so …Happy New Year ! 

 W 2022 roku czas na zajęciach z językiem angielskim upływał naszym przedszkolakom 

niezwykle pracowicie. 

Grupy młodsze poznawały całą gamę kolorów, uczyły się zwrotów grzecznościowych oraz 

liczebników od 1 do 10. Śpiewaliśmy też piosenki, bawiliśmy się w liczne gry i zabawy. 

Dzieci z uwagą poznawały dziecięcą literaturę anglojęzyczną poszerzając, nie tylko swoje 

umiejętności językowe, ale także wiedzę o otaczającym je świecie. 

Dzięki  wykorzystywanym na zajęciach metodom TPR i CLIL, nasi mali odkrywcy mieli 

sposobność rozwijać osobiste zasoby leksykalne w przyjazny dla siebie sposób.  

Przed grupami starszymi stawały już większe wyzwania. Korzystając z pakietów 

edukacyjnych, wraz z lubianą maskotką Boo, dzieci słuchały cyklu historyjek związanych z 

różnym aspektami życia codziennego. 5-latki szukały Boo, który wybrał się na piknik, 

poznawał różne rodzaje pogody i bawił się ulubionymi zabawkami. 6-latki pomagały Boo 

budować dom, odnajdywać w przestrzeni kosmicznej kształty oraz dbać o kondycję fizyczną 

poprzez uprawianie wielu dyscyplin sportowych. 

Przed Świętami Bożego Narodzenia nasze przedszkolaki uczyły się piosenki o małym 

bałwanku i spadających płatkach śniegu. 

    Przed nami Nowy Rok i nowe, fascynujące przygody Boo i jego przyjaciół. 

Have a lot of fun! 
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Kącik specjalistów… 

Rodzice po diagnozie „afazja” często przeżywają szok? Co to jest? Jak z 

tym żyć? Jak pomóc dziecku? Niestety nie zawsze wszystko jest jasno i 

klarownie wyjaśnione. A co to takiego ta „afazja rozwojowa”? Ponieważ wśród 

polskich specjalistów – zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń mowy u 

dzieci – nie ma porozumienia w stosunku do jednoznacznej terminologii, bywa że 

na określenie afazji rozwojowej stosuje się zamiennie takie terminy jak:  

– niedokształcenie mowy o typie afazji  

– niedokształcenie mowy pochodzenia korowego  

– niedorozwój mowy 

– dysfazja 

– alalia 

– SLI 

Afazja rozwojowa występująca u dzieci nie jest konsekwencją 

niepełnosprawności intelektualnej,  niedosłuchu, porażenia mózgowego, 

całościowych zaburzeń rozwojowych. Spowodowana jest uszkodzeniem pewnych 

struktur mózgowych, często w postaci mikrourazów o nieznanej genezie i 

niejednoznacznym patomechaniźmie.  

Afazja rozwojowa – to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. Dzieci 

pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i – co najmniej – normy intelektualnej, 

mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy.  

Wyróżnia się trzy rodzaje afazji rozwojowej:  

1. afazja rozwojowa typu ekspresyjnego (ruchowa, motoryczna) czyli wtedy 

gdy dziecko nie mówi lub mówi bardzo słabo, ale rozumie mowę;  
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2. afazja rozwojowa typu percepcyjnego (sensoryczna) czyli rozumienie mowy 

otoczenia jest dla dziecka ograniczone, natomiast mowa czynna dziecka jest 

bardzo agramatyczna i niewyraźna (dziecko posługuje się „swoim” językiem);  

3. afazja rozwojowa typu mieszanego (motoryczno-sensoryczna) czyli 

połączenie obu poprzednich tzn. dziecko nie mówi (lub słabo mówi) oraz nie 

rozumie mowy otoczenia.  

 

Objawy afazji rozwojowej:  

1. zaburzenie albo zniesienie zdolności wyrażania myśli słowami, powolna, 

oszczędna w słowach mowa, składanie słów i zdań odbywa się z wysiłkiem,  

2. niemożność naturalnego opanowania systemu gramatycznego i składni np.: 

niewłaściwa fleksja, parafazje głoskowe (zamiany głosek, opuszczanie i 

przestawianie głosek),parafazje słowne (wtrącanie błędnych słów ), 

niewłaściwa forma gramatyczna (agramatyzmy), uproszczenia w budowie 

zdań przez np. opuszczanie przyimków i niezmienianie końcówek 

rzeczowników (styl depeszowy albo styl telegra ficzny),  

3. zaburzenia o charakterze amnestatycznym – zapominanie już nabytego 

słownictwa, dziecko nie potrafi przypomnieć sobie właściwych słów do 

określenia przedmiotów i pojęć, przedmioty określa opisowo (np. pióro – „to 

do pisania”), 

4. problemy z uczeniem się nowych słów i zapamiętywaniem ich znaczeń,  

5. trudności z powtarzaniem cudzych słów i zdań,  

6. tworzenie neologizmów, zniekształcenia słów, często niezrozumiała mowa,  

7. w przypadku afazji czuciowej: zaburzenie rozumienia mowy, dzieci rozumieją 

sens pytań i zdań dopiero po kilkakrotnym powtórzeniu, czasami rozumieją 

sens niektórych słów, ale nie rozumieją znaczenia całego zdania.  

Oprócz ewidentnych problemów z mową, dzieci z afazją cierpią jednocześnie na:  

1. trudności w czytaniu (aleksja) i pisaniu (agrafia) – występujące w różnym 

stopniu,  
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2. ograniczenia w uczeniu się na pamięć (dzieci wolniej zapamiętują, 

niedokładnie, nieadekwatnie, szybciej zapominają),  

3. problemy z koncentracją,  

4. dysharmonię rozwojową, problemy z motoryką małą i dużą, zaburzenia 

integracji sensorycznej, męczliwość,  

5. nerwowość, lękliwość, nadpobudliwość, problemy emocjonalne, obniżone 

poczucie własnej wartości, unikanie kontaktów społecznych, izolowanie się.  

Dziecko z afazją rozwojową musi koniecznie zostać objęte opieką i terapią 

wielospecjalistyczną. Najczęściej zaangażowany jest oczywiście logopeda 

(neurologopeda), psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Terapia 

dziecka z afazją rozwojową jest bardzo długa i żmudna, ale konieczna. Wszyscy 

specjaliści pracujący z dzieckiem muszą ze sobą współpracować i wymieniać 

swoimi spostrzeżeniami. Najważniejszą i nadrzędną sprawą musi być dobro 

afatycznego pacjenta.  

Odpowiedni dobór terapii, motywacja dziecka i współpraca specjalistów z 

rodzicami to najlepsze co może przytrafić się dziecku z afazją rozwojową.  

Źródło/https://www.rozkodujmyafazje.pl/czym-jest-afazja/ 

         Mgr Dorota Szostak 

 

1 października 2022r. - V Dzień Osób z Afazją rozwojową 
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Życzy Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola nr 4                          

z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego 

w Grodzisku Mazowieckim 


